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Beantwoording rondvragen 
18R.00070 
 
 
 
 

Van : wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s) : Verkeer en vervoer  

Datum : 18 januari 2018 

Contactpersoon: N. Eekels 

Tel. Nr. : 0348 – 428 219 

E-mailadres : eekels.n@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over Verkeersveiligheid Barwoutswaarder 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van Inwonersbelangen tijdens de vergadering van de 
Commissie Ruimte van 20-12-2017. 

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Beantwoording van de vragen: 

Inwonersbelangen heeft de volgende vragen aan het college:  

1. Wat is het strooibeleid voor Barwoutswaarder?  

Voor Barwoutswaarder geldt hetzelfde beleid als voor de hele gemeente Woerden; er zijn strooiroutes 

gedefinieerd en wanneer daar aanleiding toe is wordt een strooiactie op gang gezet. 

Wanneer er sprake is van sneeuwval worden de strooiwagens uitgerust met een schuif en wordt de route 

gescho e . Bar outs aarder is tot aa  de ge ee tegre s opgenomen in de strooiroute.  

 

2. Is door de daartoe ingehuurden hun werk op tijd en adequaat gedaan?  

Er zijn in het aangehaalde weekend van 10/11 december meerdere strooiacties in gang gezet.  
Helaas is gebleken dat dit weekend niet elke uitruk van gladheidsbestrijding conform route is gereden. Er 
zijn, onder andere bij Barwoutswaarder, stukken van de weg overgeslagen welke wel gestrooid hadden 
moeten worden. 

3. Hoe controleert de gemeente of de daartoe ingehuurden hun werk op tijd en adequaat doen?  
De gladheidscoördinator controleert steeksproefgewijs de routes met het voertuigvolgsysteem van de 
strooiwagens, op deze manier kunnen we controleren of de aannemer ook daadwerkelijk cf. plan heeft 
gereden.  
In het geval van meldingen controleren we de gemelde locaties op dezelfde wijze.  

  

En;  

1. Welke prioriteit heeft bij het college de verkeersveiligheid op Barwoutswaarder buiten de 

bebouwde kom?  

In september 2017 is de Verkeersvisie vastgesteld. Momenteel wordt deze uitgewerkt in een 
wegencategoriseringsplan. Vervolgens wordt in samenspraak met de participatiegroep besproken welke 
onderdelen van de Verkeersvisie worden uitgewerkt.  

  

2. Welke bijstellingen gaat de gemeente doen om te zorgen dat de verkeersveiligheid op 

Barwoutswaarder verbetert?  
De prioriteit ligt nu bij het uitwerken van de Verkeersvisie, vooruitlopend op die uitkomsten worden nog 
geen maatregelen getroffen op afzonderlijke wegen. 
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Bijlagen: 

- 

 

 

 
 
 
 
 
I.A.M. ten Hagen 
wethouder 


